
 

Amb el suport de:  

 

 

Metodologia / protocol pel seguiment de les capses niu d’ocells en època de cria 

Hem col·locat dos tipus de capses nius d’ocells, les de mallerenga, de forat rodó més petit (3,2 
cm) i les de puput, de mida més gran i de forat rodó més gran (5 cm). El seguiment de les 
capses niu d’ocells es bo que es faci en grups petits.  

Els ocells que crien en aquestes capses niu ho fan entre els mesos de març a juliol. Per saber si 
les capses niu estan ocupades el més important és que tinguem clar que durant el període de 
cria les capses niu no es poden tocar ni baixar, si ho féssim podem provocar que els ocells 
abandonin el niu o que els pollets petits deixin el niu abans d’hora i no sobrevisquin. 

Els nens i nenes que col·laboren en el projecte haurien de situar-se d’un en un o en parelles, 
totalment en silenci, a pocs metres de les capses de manera que vegin bé el forat d’entrada, 
i observar durant 5 – 10 minuts. Fer soroll o apropar-se massa pot ser perjudicial pels ocells 
que hi crien. 

Podem observar vàries coses: 
- Que no entri cap animal durant tota l’observació 
- Que entri un ocell al niu sense portar res 
- Que entrin un ocell o dos amb material (molsa, tronquets, pel, ....), això significa que estan 
construint el niu 
- Que entrin ocells amb menjar molt sovint i sentim soroll de polls demanant dins el niu, això 
vol dir que els pollets de mallerenga o altres ocells ja han nascut.  
- Podem veure els pollets volanders, a punt de saltar del niu fent volades petites pel voltant i 
que els pares encara els alimentin.  

Si una capsa niu està ocupada i mostra molta activitat, es pot intentar enregistrar o fer fotos, 
per identificar quina espècie d’ocell hi cria. A l’apartat de Tancant el Cercle de la web hi ha 
fitxes per classificar els ocells o podeu utilitzar guies de natura.  

 També es pot fer l’observació amb binocles, però primer és recomanable que mirem a simple 
vista i que aprenguem a mirar amb els binocles, sinó resulta difícil.  

Si durant l’activitat d’observació veieu una capsa niu en mal estat i que no estigui ocupada, es 
pot agafar i reparar i tornar a col·locar. 

Apuntarem el codi de les capses ocupades, el dia del seguiment, el temps de seguiment, si hi 
ha ocupació o no i l’espècie que observem, si la sabem classificar.  

Al final d’aquest document adjuntem una taula-model que us pot servir per registrar les dades. 
En posem dos en un full per aprofitar espai, talleu el full pels punts.  

Un cop tingueu totes les dades us agrairem que les apunteu al apartat de les dades de la vostra 
escola, a la web d’ADEFFA https://adeffa.cat a l’apartat de Tancant el Cercle (intranet Tancant 
el Cercle). Us fem arribar una guia per entrar les dades.   

Moltes gràcies per participar! 

ADEFFA 



 

Amb el suport de:  

 

 

 

 
Observació de les capses niu amb binocles i a simple vista 



 

Amb el suport de:  

 

 

Taula de seguiment de les capses niu d’ocells en època de cria (primavera i estiu) 

ESCOLA  

NOM PERSONA/ES QUE FAN EL SEGUIMENT CURS 

  

CODI CAPSA NIU  TEMPS D’OBSERVACIÓ  

MÈTODE OBSERVACIÓ  observació a simple vista  observació amb binocles 

ESTAT DE LA CAPSA NIU: 

 Està be 
 Trencada i retirem 
 Trencada, reparem i tornem a col·locar 

QUE HEM OBSERVAT:

 No es veu res 
 Hi ha ocells que entren i surten amb menjar 
 Hi ha ocells que entren i surten amb material 
 Es senten els pollets 
 Altres (escriu):  

ALTRES DADES IMPORTANTS: 
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Taula de seguiment de les capses niu d’ocells en època de cria (primavera i estiu) 

ESCOLA  

NOM PERSONA/ES QUE FAN EL SEGUIMENT CURS 

  

CODI CAPSA NIU  TEMPS D’OBSERVACIÓ  

MÈTODE OBSERVACIÓ  observació a simple vista  observació amb binocles 

ESTAT DE LA CAPSA NIU: 

 Està be 
 Trencada i retirem 
 Trencada, reparem i tornem a col·locar 

QUE HEM OBSERVAT:

 No es veu res 
 Hi ha ocells que entren i surten amb menjar 
 Hi ha ocells que entren i surten amb material 
 Es senten els pollets 
 Altres (escriu):  

ALTRES DADES IMPORTANTS: 

 
 

 


